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เรื่อง ความเชื่อ ความศรัทธาจากชาวจีนโพนทะเลสูคลองลาน กําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         ชาวจนีโพนทะเล หรอืชาวไทยเชื้อสายจนีที่อาศยัอยูในประเทศไทยในปัจจบุนันัน้ไดอพยพเขามาตัง้ถิน่ฐาน

และประกอบอาชีพในประเทศไทยเป็นเวลานาน โดยมีการผสมผสานกลมกลืนระหวางวัฒนธรรมของชนทัง้สอง

กลุม ความเชื่อ ความศรัทธารวมถึงเอกลักษณกลายเป็นวัฒนธรรมผสม แตถึงอยางไรก็ตามชาวจีนโพนทะเลยัง

คงรักษา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของตนไวเป็นอยางดี อยางที่เราจะเห็นไดในทุกพื้นที่ที่มีคนจีน

อาศัยอยู จะมีเทศกาลปีใหมจีน(ตรุษจีน) สารทจีน ใหอยูในทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการสรางความเขาใจที่ครบถวนเกี่ยว

กับที่มาที่ไปของความเชื่อ ความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีน ผูศึกษาขอพาไปรูจักกับประเพณีในรอบ 1 ปีของ

ชาวจีนดังในหัวขอ “ประเพณีที่ถือปฏิบัติในรอบปี” 

ประเพณีที่ถือปฏิบัติในรอบปี

         เมื่อพูดถึงประเพณีแลว จากการศึกษางานวิจัยและบทความตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความเชื่อและหลักการ
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ดําเนินชีวิตของคนไทยและคนจีนพบวา ทัง้ 2 ชนชาติมีความเชื่อและหลักถือปฏิบัติที่ใกลเคียงกัน โดยเฉพาะ

ชาวจีนที่เขามาอาศัยในประเทศไทยนัน้ในปัจจุบันไดมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่กลมกลืนกับชาวจีนเดิมเป็น

อยางมาก แตถึงกระนัน้ ในการดําเนินชีวิตชาวจีนยังคงรักษาประเพณีดัง้เดิมที่มีการสืบทอดปฏิบัติกันมาอยาง

ยาวนาน มีการศกึษาครัง้น้ีขอยกตวัอยางประเพณีที่ชาวจนีถงึถอืการปฏบิตัิตลอดทัง้ปี ทัง้หมด 11 ประเพณี ดงัน้ี

         1. ประเพณีตรุษจีน คือ เทศกาลขึ้นปีใหม หรือที่ชาวจีนเรียกประเพณีน้ีวา “ซุนเจี้ย” ซึ่งหมายถึง “วันเริ่ม

ตนฤดูใบไมผลิ” โดยประเพณีตรุษจีนจะมีชวงระยะเวลาในการประกอบพิธี ตัง้แตชวงสิน้ปีไปจนถึงไมเกินวันที่

15 เดือน 1 ของจีน ประเพณีน้ีเป็นชวงเวลาที่สําคัญที่ญาติพี่น องจะมารวมตัวกันทํากิจกรรมตาง ๆ อาทิ การ

ทําความสะอาดบาน การจัดเตรียมอาหารและเครื่องเซนไหวที่ใชในการประกอบพิธี

         2. ประเพณีเช็งเมง หรือการไหวหลุมศพบรรพบุรุษ ตรงกับวันที่ 5 เดือน 3 ของจีน หรือประมาณวันที่ 5

เมษายนของทุกปี ประเพณีเช็งเมงเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติตามคําสอนของลัทธิขงจื้อ เพื่อเป็นการแสดงความ

กตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว ลูกหลานของชาวจีนจะรวมตัวและพากันเซนไหวสุสานหรือฮวงซุย

ของบรรพบุรุษ ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาเป็นเวลานาน

         3. ประเพณีไหวขนมจาง ประเพณีไหวขนมจางของชาวจีน ตรงกบัวนัที่ 5 เดอืน 5 ตามปฏทินิทางจนัทรคติ

ของจีน ประเพณีน้ีเป็นประเพณีที่ชาวจีนถือปฏิบัติสืบตอกันมาอยางยาวนาน เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดี

ของผูที่ไดทําความดีใหกับประเทศชาติบานเมืองในสมัยโบราณ

         4. ประเพณีสารทจีน เป็นประเพณีทาํบญุกลางปี ตรงกบัวนัที่ 15 เดอืน 7 ของจีน เป็นประเพณีที่จดัขึ้นเพื่อ

ทําบุญ อุทิศสวนกุศลใหกับดวงวิญญาณเรรอนไรญาติ โดยเชื่อวาการเซนไหวน้ีจะชวยใหครอบครัวเป็นสุข ดังนัน้

ในประเพณี สารทจีนบางบานจะจัดใหมีอาหารทําพิธีจํานวน 3 ชุด คือ สําหรับไหวเจาหน าที่ชุดที่ 1 ไหวบรรพบุรุษ

ชุดที่ 2 และไหวตนตระกูลจีนชุดที่ 3 ของเซนไหวในประเพณีนัน้มีทัง้อาหารคาวขนมเขงขนมเทียนผลไมและ

กระดาษเงินกระดาษทอง เป็นตน (นฤมล ลี้ปิยะชาติ, 2559, น. 126-128)

         5. ประเพณีไหวพระจนัทร ในอดตีประเพณีน้ีจดัขึ้นเพื่อสวดขอพรเทพเจา เน่ืองจากประเทศจนีเป็นประเทศ

เกษตรกรรมและในวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 8 ของจีนจะตรงกับชวงหลังการเก็บเกี่ยวของฤดูใบไมรวงพอดี โดย

ทัว่ไปในชวงเวลาน้ีทองฟ าจะปลอดโปรงและอากาศดี ซึ่งเป็นเวลาที่พระจันทรสวางมากที่สุด ชาวจีนจึงเฉลิม

ฉลองดวยการจัดเลีย้งหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อแสดงถึงการเคารพบูชาและแสดงการขอบคุณตอเทพเจา

         6. ประเพณีถือศีลกินเจ การกินเจของคนจีนหมายถึง การงดรับประทานของคาวประเภทเน้ือสัตวตาง ๆ

ตลอดจนการถือศีลไมฆาสัตวตัดชีวิต ประเพณีถือศีลกินเจตรงกับวันที่ 1-9 เดือน 9 ของจีน (บางคนอาจจะเริ่ม

กินเจกอนประมาณ 1-2 วัน เพื่อเป็นการลางทอง) ประเพณีกินเจเป็นประเพณีที่มุงบูชาดาวนพเคราะหทัง้ 9 ตาม

ความเชื่อของชาวจีนนัน้ กลุมดาวจระเขทัง้ 9 น้ีถือกําเนิดมาจากผูวิเศษ 9 องค ซึ่งเป็นผูถือบัญชารายชื่อมนุษย

ในโลก ดังนัน้ จึงเป็นเทพเจาที่กําหนดความเป็น ความตายใหแกมนุษยได เพื่อเป็นการแสดงใหเทพเจาแหงความ
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ดีที่ไมฆาสัตวตัดชีวิตและถือศีลกินเจ รวมถึงเพื่อเป็นการชําระลางรางกายและทําจิตใจใหบริสุทธิ ์ ชาวจีนจึงถือ

ปฏิบัติตามความเชื่อดังกลาวในชวงเวลาน้ีของทุกปี

         7. ประเพณีทิง้กระจาด ตรงกบัชวงวนัขึ้น 15 คํ่าเดอืน 7 ของจีน และยงัถอืปฏบิตัิในชวงเทศกาลถอืศลีกนิ

เจอีกดวย การทิง้กระจาดถือเป็นงานบุญที่กระทําไปเพื่อความเมตตาเป็นธรรมชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก

         8. ประเพณีไหวขนมอี้ จะจดัขึ้นในชวงอาทติยสดุทายสิน้ปีจีน เป็นประเพณีเซนไหวเพื่อขอบคณุเทพเจาและ

สิ่งศักดิส์ิทธิ ์ตาง ๆ ที่ชวยใหความคุมครองและใหมีชีวิตอยางปลอดภัยมาตลอดทัง้ปี เทพเจาที่เซนไหวประกอบ

ไปดวยเทวดาทัว่ไป เทพเจาประจําบาน เทพเจาเตาไฟและบรรพบุรุษภายในบาน บางครอบครัวอาจเซนไหว

วิญญาณเรรอนภายนอกบานดวย

         9. ประเพณีแตงงาน การแตงงานถือเป็นเรื่องใหญในชีวิตของคนจีนตัง้แตสมัยโบราณถึงปัจจุบันการ

แตงงานจะมีพิธีการขัน้ตอนและการเฉลิมฉลองที่ซับซอนมากมาย นอกจากนัน้การแตงงานยังเป็นประเพณีที่

แสดงใหเห็นถึงความเชื่อดัง้เดิมของคนจีนในเรื่องของการแสดงความเคารพตอบรรพบุรุษทัง้ที่ยังมีชีวิตและลวง

ลับไปแลว ยังเป็นการแสดงความเคารพตอสิ่งศักดิส์ิทธิ ์และเป็นประเพณีที่แสดงถึงความออนนอมถอมตนตอผู

อาวุโสและผูมีพระคุณ ประเพณีแตงงานของจีนยังแฝงไวดวยจริยธรรมและการสอนใหรูจักประพฤติปฏิบัติตนให

อยูในศีลธรรมอันดีงามดังจะเห็นไดจากการมีขัน้ตอนสูขอที่ตองไดรับการยินยอมจากญาติผูใหญของทัง้สองฝ าย

รวมถึงการหามอยูกินกันกอนพิธีแตงงาน โดยเฉพาะหากมีการตัง้ครรภกอนการทําพิธีแตงงานนัน้ คูบาวสาวจะ

ทําพิธีไหวฟ าดินไมไดเพราะถือวาไมไดขออนุญาตจากสิ่งศักดิส์ิทธิ ์กอน

         10. ประเพณีแซยดิ ในธรรมเนียมของชาวจนีประเพณีแซยดิคอื ประเพณีที่จะระลกึถงึวนัคลายวนัเกดิใหกบั

ผูอาวุโสเป็นประเพณีที่แสดงถึงความกตัญูกตเวที ความซื่อสัตยและการเคารพผูอาวุโส การประกอบพิธีแซยิด

หรือการทําบุญคลายวันเกิดครบรอบ 60 ปีนัน้ เป็นการแสดงความยินดีที่มีอายุยืนยาวเป็นการแสดงถึงการบรรลุ

ความเป็นคนอยางสมบูรณพอไดผานประสบการณดานตาง ๆ สุดทาย

         11. ประเพณีงานศพ เป็นงานที่จัดขึ้นเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวถึงแกกรรมบรรดาญาติพี่น องก็จะประกอบ

พิธีทางศาสนาเพื่อใหผูถึงแกกรรมไดรับความสุขในปรภพและเป็นการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุ

รุษ รวมทัง้ยังเชื่อวาจะสงผลใหบรรดาญาติพี่น องตลอดจนผูที่มีสวนในการทําพิธีศพไดรับความสุขความเจริญการ

จัดงานศพเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อของชาวจีนทัง้ในความเชื่อตามลัทธิขงจื้อลัทธิเตาและความเชื่อในพุทธ

ศาสนา (ศุภการ สิริไพศาล, 2550, น.74)

         จากทัง้หมดน้ีคอื ประเพณีที่เกดิขึ้นตลอด 1 ปี แตที่สาํคญัคอื ตามความเชื่อที่คนจนีมกัจะประพฤติปฏบิตัิกนั

มากไปกวานัน้บางครอบครัวยังนับถือและปฏิบัติมากกวา 11 ประเพณีน้ี อาทิ ประเพณีหยวนเซียว เป็นตน

นอกจากประเพณีดังกลาวจะแสดงถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ และความเป็นไปของชาวจีนแลว การนับถือเทพเจาและ

สิ่งศักดิส์ิทธิ ์ตาง ๆ ยังเป็นอีกรูปแบบที่แสดงออกถึงความเหนียวแนนของคนจีนที่มีตอสิ่งลีล้ับตามความเชื่อ
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ดัง้เดิมและเกาแกที่สุดของชาวจีนมักจะเชื่อวาสิ่งตาง ๆ ที่กระทบตอชีวิตมนุษยเกิดจากการดลบันดาลของ

เทพเจาเพื่อเป็นการเอาใจเทพเจาและชวยขจัดปัดเปาความไมดีที่เกิดขึ้นจึงตองมีพิธีกรรมตาง ๆ รวมทัง้การสราง

ศาลเจาใหเป็นที่สิงสถิตของเทพเจาทัง้หลาย เชน เทพเจาประจําอาชีพ เทพเจาประจําทะเล ภูเขา ปา แมน้ํา บาน

เรือน เป็นตน เทพเจาของจีนสามารถแบงไดเป็น 4 กลุมคือ

         1. เทพเจาระดับชาวบาน หมายถึงวิญญาณที่สถิตอยูตามบานเรือนมีระดับความบริสุทธิ ์และอิทธิฤทธิ ์ไมสูง

นะเชน ตี่ จูเอีย๊ะ จะเซนไหวดวยอาหารคาวหวานแบบเดียวกับที่ชาวบานรับประทาน

         2. เทพเจาป าเขาและเทพที่ลองหนได ถือวาอยูระดับสูงกวาพวกแรกและมีอิทธิฤทธิ ์ปาฏิหาริยมากกวา

         3. เทพเจาชัน้สงูเป็นเทพเจาที่ทรงคณุธรรมเป็นเลศิเชนเทพเจากวนอูเจาแมทบัทมิเป็นตนซึ่งอยูในศาลเจาที่

ควรสรางใหมีขนาดใหญซึ่งขณะนัน้แสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชนดวย

         4. เทพเจาชัน้สูงสุดไดแกพระพุทธเจาพระโพธิสัตวและเทพเจาที่เป็นเสียงตาง ๆ เชน โป ยเซียน เป็นตน

         ความเชื่อในเรื่องลีล้บัน้ีนัน้แสดงออกอยางชดัเจนจากการศกึษากระบวนการสบืทอดประเพณีทางสงัคมของ

ชาวไทยเชื้อสายจีน ชุมชนบานใหม จังหวัดฉะเชิงเทรา ของชนาภา เมธีเกรียงไกร (ชนาภา เมธีเกรียงไกร,

2559, น.90) จากการศึกษาดังกลาวทําใหทราบวา ความเชื่อเรื่องลีล้ับนัน้มีมาอยางยาวนานตัง้แตชาวจีนยังอาศัย

อยูในแผนดินใหญจนอพยพมาสูผืนแผนดินไทย จากการศึกษาดังกลาวพบวา ชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นชาวจีน

แตจิ๋วที่อพยพเขามาตัง้ถิ่นฐานทํามาหากิจและสรางครอบครัว ซึ่งชาวจีนแตจิ๋วน้ีเป็นกลุมที่มีความเชื่อในเรื่องผี

สาง เทวดาและการบูชาบรรพบุรุษเขมขนกวาชาวจีนกลุมอื่น ๆ อีกทัง้ยังเป็นกลุมที่เครงครัดตอประเพณีเป็น

อยางมาก บางครัง้อาจจะเรียกไดวางมงายก็วาได

         ดังนัน้จะเห็นไดวา เมื่อชาวจีนเขามาอยูอาศัยและตัง้ชุมชนในเมืองไทย อาทิ ชุมชนในอําเภอคลองลาน

จังหวัดกําแพงเพชร ชาวจีนที่เขามาอาศัยอยูมีการดําเนินชีวิตและประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของตน จนใน

ปัจจุบันพิธีกรรมดังกลาวผสมผสานเขากับพิธีกรรมของคนไทยในพื้นที่ แตในหลายพิธีกรรม คนไทยเชื้อสายจีน

ยังคงอนุรักษไวเป็นอยางดี อาทิประเพณีแตงงานหรือโครงสรางอํานาจในครอบครัวชาวจีนยังคงใหสิทธิกับเพศ

ชายมากกวาเพศหญิง สวนในหลายประเพณีเกิดการผสมผสานระหวางความเป็นไทยและจีน เชน คนไทยถือศีล

กินเจในเทศบาลของคนจีน และคนจีนเขารวมในประเพณีสงกรานตตามอยางคนไทย เป็นตน เมื่อพิจารณาเกี่ยว

กับการคาขาย ซึ่งเป็นอาชีพที่คนจีนถนัดและนิยมทํากันมาเป็นเวลานาน จากการศึกษางานวิจัยและบทความตาง

ๆ พบวา ชาวจีนในพื้นที่ตาง ๆ มีความเชื่อคลายคลึงกัน โดยเชื่อวา ลูกปัดหินสี ฮกลกซิ่ว ป่ีเซีย๊ะ เตา กบ โดยเชื่อ

วาสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีเป็นสิริมงคลใหคาขายดี ชาวไทยเชื้อสายจีนในชุมชนบานใหม จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังมีความ

เชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิส์ิทธิ ์และเรื่องลีล้ับคลายกับชาวบานในอําเภอคลองลาน กลาวคือ ชาวบานในชุมชนบานใหม

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการนับถือเทพเจาตามบรรพบุรุษ โดยสวนใหญนับถือ เจาแมกวนอิม เจาพอกวนอู พระ

สังกัจจาย และที่สําคัญคือ เจาพอโกมินทรและเจาแมทับทิม ซึ่งทัง้ 2 องคหลังเป็นเหมือนสิ่งศักดิส์ิทธิ ์ประจําทอง
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ถิ่นก็วาได เป็นเหมือนศูนยรวมจิตใจของชุมชนตัง้แตบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ความเชื่อดังกลาวเกิดจากการที่ใน

ปี 2447 ที่ชุมชนตลาดบานใหมเกิดเหตุไฟไหม ระหวางที่เกิดเหตุ ชาวไทยเชื้อสายจีนในรุนที่ 2 (อายุระหวาง

50-70 ปี) หรือผูที่ดูแลศาลเจาพอโกมินทรกลาววา ตนไดอธิษฐานขอใหเจาพอโกมินทรคุมครองชาวชุมชนตลาด

บานใหมดวย ตนก็พูดอธิษฐานอยูเชนนัน้วนไปวนมาซํ้า ๆ เพราะในเวลานัน้ชาวชุมชนตลาดบานใหมตองการที่

พึ่งเป็นอยางมาก สิ่งอัศจรรยก็ปรากฏคือ อยู ๆ ฝนก็ตกลงมาชวยดับไฟ ทุกคนในชุมชนจึงเชื่อวาเป็นเพราะเจา

พอโกมินทรและเจาแมทับทิมที่ดลบันดาลใหฝนตกทําใหความเสียหายไมเกิดขึ้นมากไปกวาน้ี ดวยความเชื่อใน

อิทธิฤทธิ ์และปาฏิหาริยของศาลเจาทัง้สองแหงน้ี จึงทําใหชาวไทยเชื้อสายจีนในชุมชนบานใหมโดยเฉพาะรุนพอ

แม ป ูยา มีความเชื่อและศรัทธาตอองคเทพทัง้สองเป็นอยางมาก 

ประวัติความเป็นมาของประเพณีงานประจําปีสักการะเจาพอเจาแมคลองลาน

         เชนเดยีวกบัความเชื่อในความศกัดิส์ทิธิ ์ของศาลเจาพอเจาแมคลองลาน ซึ่งชาวคลองลานเชื่อวา เจาพอเจาแม

คลองลานคอยใหความคุมครองชาวบานในตัวตลาดคลองลานอยู ความเชื่อและความศรัทธาดังกลาว เกิดขึ้นจาก

เหตุเพลิงไหมในปีพ.ศ. 2538 ตลาดคลองลานไดเกิดเหตุไฟไหมบานกวา 10 หลังคาเรือน ถึง 2 ครัง้ในระยะเวลา

1 เดือน หลังจากเหตุไฟไหมครัง้ที่ 2 ประชาชนภายในตลาดคลองลานจึงมีความคิดที่จะรวมตัวกันเพื่อทําบุญ

ตลาดขึ้น โดยไดนิมนตหลวงพอไพบูลย สุมังคโล มาทําพิธี ในระหวางทําพิธีอยูนัน้ หลวงพอไพบูลยก็ไดกลาวกับ

คนในตลาดวา เมื่อตอนที่ระหวางอยูในสมาธิ ทานไดเห็นแสงไฟสีขาว 2 ดวง อยูบริเวณตนไทรตนใหญหลังตลาด

หลังจากนัน้หลวงพอไพบูลย สุมังคโล จึงไดนําชาวบานไปยังตนไทรตนใหญที่หลวงพอไพบูลย สุมังคโล ไดเห็น

ในนิมิต เมื่อถึงตนไทรตนดังกลาวก็พบวา ใตตนไทรตนดังกลาวมีศาลเจาเล็ก ๆ อยู 1 ศาลดวย หลวงพอไพบูลย

สุมังคโล ไดกลาวตอไปวา เมื่อทานอยูในสมาธินัน้ไดพบกับคนจีน 2 คน ผูชายสูงอายุ 1 คน และผูหญิงสูงอายุอีก

1 คน ประทับอยูที่ศาลแหงนัน้ จากนัน้ชาวบานภายในตลาดคลองลานจึงไดกราบสักการะผูชายและผูหญิงสูงอายุ

ที่ประทับอยู ณ ศาลเจาแหงนัน้ตามที่หลวงพอไพบูลย สุมังคโล ไดเห็นในนิมิตและตัง้ใหเป็นปึงเถากงปึงเถามา

(เจาพอเจาแม) ประจําตลาดคลองลาน นอกจากนัน้แลวหลวงพอไพบูลย สุมังคโล ยังกลาวตออีกวาสิ่งที่เจาพอเจา

แมชื่นชอบเป็นอยางมากนัน้ก็คือ หัวใจสีน้ําเงิน สมควรที่จะเอามาสําหรับสักการะ บูชาเป็นอยางมาก จากนัน้ชาว

บานภายในตลาดคลองลานจึงจัดทําล็อกเก็ตหัวใจสีน้ําเงินขึ้นมาเพื่อนํามาบูชาและสักการะปึงเถากงปึงเถามา เมื่อ

สักการะปึงเถากงปึงเถามาแลว หลังจากนัน้ตลาดคลองลานก็ไมเกิดเหตุการณไฟไหมอีกเลย

         ในปีตอ ๆ มา ดวยความเชื่อ เคารพ นับถอืและเพื่อสกัการะใหเป็นสริิมงคลแกตนเองและครอบครวัภายในตวั

ตลาดคลองลานจึงไดมีการจัดงานงิว้ เพื่อถวายแกปึงเถากงปึงเถามา (เจาพอเจาแม) เป็นประจําทุกปี จนกลาย

เป็นงานประเพณีประจําปีพื้นที่อําเภอคลองลานมาจนถึงปัจจุบัน เพราะนอกจากจะเป็นการถวายสักการะเพื่อ

ความเป็นสิริมงคลแลว ยังเป็นงานประเพณีที่กระตุนใหเกิดความรักความสามัคคีและความปรองดองภายในทอง

ถิ่นไดเป็นอยางดีอีกดวย (สมพงษ พงศสุทธิยากร, 2561, สัมภาษณ) 
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การแสดงภายในงาน

         จากความศรัทธาและความพยายามที่จะสืบทอดความเชื่อ จากรุนหน่ึงสูคนอีกรุนหน่ึงนัน้ ชาวอําเภอ

คลองลานจึงจัดใหมีการแสดงเป็นประจําทุกปีเพื่อสักการะเจาพอเจาแมคลองลาน อาทิ การแสดงงิว้ การแหมังกร

และสิงโต นอกจากนัน้แลวยังมีการแสดงของศิลปินนักรองอีกมากมายทําใหประเพณีงานประจําปีสักการะเจาพอ

เจาแมคลองลานไดรับความสนใจจากผูคนเป็นจํานวนมาก

         1. การแสดงงิว้ หรือที่เรียกวา “ปวงเซียง” เป็นการแสดงโดยมีวัตถุเพื่อใหเจาพอเจาแมซึ่งเป็นเทพเจา

ประจําทองถิ่นไดชม นอกจากจะแสดงใหกับเจาพอเจาแมคลองลานไดชมแลวยังแสดงใหกับประชาชนทัว่ไปไดดู

อีกดวย โดยงิว้จะเลนตามเรื่องราวตํานานตาง ๆ ของคนจีน ทัง้น้ีคณะงิว้ทุกคณะ จะไมนิยมเลนเรื่องการเมือง

เพราะอาจเกิดทําใหความแตกแยกในชุมชนได (สมพงษ พงศสุทธิยากร, 2561)

         2. การแหมังกรและสิงโต คือ พิธีศักดิส์ิทธิ ์อยางหน่ึงของคนจีน หรือคนไทยเชื้อสายจีน โดยชาวชุมชนที่

นับถือนัน้ เมื่อมีพิธีการแหสิงโต มังกร ก็จะนําเทพที่ป้ันขึ้นมาเป็นกายสมมุติ ที่มีอยูภายในบานออกมาขึ้นเกีย้ว

หรือหาม พรอมมังกร สิงโต และโหลโก ไปตามบานแตละหลัง ใหไดกราบไหวสักการะ มังกรและสิงโตนัน้คนจีน

และคนไทยเชื้อสายจีนเชื่อวาเป็นสัญลักษณแหงความมัง่มี มัง่คัง่ รํ่ารวย โชคลาภ เงินทอง คาขายรํ่ารวย กิจการ

เจริญรุงเรืองและชวยขจัดปัดเปาสิ่งไมดีออกไป เป็นตน

         3. การแหเกีย้วเจาพอเจาแมคลองลานเขาในตัวบาน คือ การแหเกีย้วหรือการอัญเชิญเจาพอเจาแม

คลองลานเขาสูตัวบานนัน้ เป็นความเชื่อและความศรัทธาของคนในชุมชนคลองลานวา หากมีการอัญเชิญเจาพอ

เจาแมคลองลานเขาสูตัวบานและสักการะแลวจะทําใหคนที่อาศัยอยูในบานนัน้อยูเย็นเป็นสุข มีแตความเจริญรุง

เรือน ในอดีตเจาของบานที่จะอัญเชิญเกีย้วเจาพอเจาแมเขาบานนัน้จะมีการจัดเตรียมพื้นที่คือ หน าบริเวณที่สัก

การะศาลเจาที่ที่อยูภายในตัวบาน นอกกจากนัน้แลวจะเตรียมพื้นที่ทําเป็นบอหรืออางสําหรับใหมังกร ลงไปเลน

น้ํา และพนน้ําเพราะชาวบานมีความเชื่อวา เมื่อมังกรไดเลนน้ําและพนน้ําจะทําใหมังกรมีความสุข และมังกรจะ

อวยพรใหบานนัน้อยูเย็นเป็นสุข รํ่ารวยเงินทองตามไปดวย แตในปัจจุบันจะชาวบานสวนหน่ึงหันมาปรับเปลี่ยน

การรับเกีย้วเจาพอเจาแมคลองลานที่หน าบานแทนในตัวบานนัน้เอง 

ความสําคัญ

         ประเพณีงานประจาํปีสกัการะเจาพอเจาแมคลองลานนัน้ เป็นงานประเพณีที่ถกูจดัขึ้นเป็นประจาํทกุปี เพื่อให

ประชาชนปละชาวบานในอําเภอคลองลานทัง้ชาวบานเชื้อสายจีนและชาวไทยเชื้อสายอื่น ๆ ที่มีจิตศรัทธาไดมี

โอกาสเขารวมสักการะเจาพอเจาแมคลองลาน ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิ ์ที่ชาวบานในเขตอําเภอคลองลานใชเป็นสิ่ง

ยึดเหน่ียวจิตใจ และเป็นการกระทําที่เสริมสิริมงคลใหกับตนเองและครอบครัวดวย นอกจากนัน้แลวประเพณีงาน

ประจําปีสักการะเจาพอเจาแมคลองลานยังเป็นการเสริมสรางความรัก ความสามัคคีอันดีระหวางชาวบานในเขต

อําเภอคลองลาน เน่ืองจากเป็นงานประจําปีที่จะตองอาศัยทัง้กําลังทรัพยและกําลังแรงงานของชาวบานมาชวย
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ดําเนินกิจกรรมใหงานประจําปีน้ีสามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดีนัน้เอง (สมพงษ พงศสุทธิยากร, 2561) 

การสืบทอดประเพณีของชุมชนชาวไทยเชือ้สายจีน

         การสืบทอดหรือรูปแบบในการสืบทอดประเพณีหรือพิธีกรรมตาง ๆ นัน้มีผลเกี่ยวเน่ืองกับการถายทอดเป็น

สาํคญัซึ่งจะประสบผลสาํเรจ็หรอืไมนัน้ขึ้นอยูกบัการถายทอดรายละเอยีดของความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณี

และคานิยมในเรื่องสําคัญตาง ๆ ที่บรรพบุรุษตองการใหลูกหลานปฏิบัติตามโดยมีวิธีการที่แตกตางกันไป ซึ่ง

ลักษณะของการถายทอดทางวัฒนธรรมหมายถึง การสอนใหคนรุนหลังรับรูถึงระบบสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่

คนในสังคมนัน้ไดเคยมีการตกลงกันวามีความหมายอยางไร ตองการสื่อสารถึงอะไร ดวยวิธีการใด ในการ

ถายทอดวัฒนธรรมอาจเป็นการถายทอดความคิดความเชื่อรูปแบบการดําเนินชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี

เทศกาลและพิธีกรรมที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของกลุมคนในสังคมและวัฒนธรรมหน่ึงที่มีลักษณะเฉพาะตัว

และแตกตางจากสังคมอื่น การถายทอดทางวัฒนธรรมหลักแลวจะมีอยูดวยกัน 2 รูปแบบคือ

         1. ทางตรงเป็นกระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นภายใตระยะเวลาที่ยาวนาน ตัง้แตเด็กเล็กถึงวัยรุน ใน

ปัจจุบันการถายทอดจะอยูในรูปการพูดคุยบอกเลากลมสัง่สอนการใหเป็นผูปฏิบัติโดยตรงโดยพอแมป ูยาตายายสู

ลูกหลานโดยตรงซึ่งรูปแบบน้ีจะเห็นไดชัดในครอบครัวเป็นสําคัญ

         2. ทางออมเป็นการถายทอดที่มิไดเจตนาจะกอใหเกิดพฤติกรรมใด ๆ แกบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยตรงเชน

การแสดงความคิดเห็นทัศนคติการพูดคุยที่ไมเป็นทางการหรือการปฏิบัติเป็นตัวอยางแตความคิดความเชื่อคา

นิยมอุดมการณตลอดจนพฤติกรรมบางอยางเกิดขึ้นโดยบังเอิญไมไดจงใจซึ่งอาจเป็นผลมาจากการสังเกตการ

เลียนแบบพฤติกรรม หรือเกิดจากการที่บุคคลคอยๆซึมซับความคิดความเชื่อลักษณะนิสัยบางอยางที่ตนเองไมรู

จนเกิดเป็นจิตสํานึกหรือความรับผิดชอบที่มีตอบางสิ่งบางอยางนัน้เอง (ชนาภา เมธีเกรียงไกร, 2559, น.

116-117)

         จากการศกึษากระบวนการถายทอดทางวฒันธรรมของชาวชมุชนอาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร พบวา

มีกระบวนการถายทอดทัง้ทางตรงและทางออมไมวาจะเป็นการจัดงานประเพณีฯ ที่มีสืบเน่ืองตอกันมาอยางยาว

นาน เพื่อบอกเลาเรื่องราวความเชื่อใหคนรุนหลังรูและยึดมัน่ปฏิบัติ รวมไปถึงความเชื่อ ความศรัทธาที่คนรุนกอน

มีตอศาลเจาพอเจาแมคลองลานนัน้เอง

คําสําคัญ : ชาวจีนโพนทะเล, ชาวไทยเชื้อสายจีน, คลองลาน, ความเชื่อ

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=ความเชื่อ_ความศรัทธาจากชาวจีนโพน

ทะเลสูคลองลาน_กําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-13
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https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2095&code_db=610004&code_type=05
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